
ПРОТОКОЛ № 233 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 17.06.2020         м.Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Бабидорич В.В., Козак В.А., 

Пономарьов С.Б., Прозор Є.І. – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: 

Любар В.М. – заст. голови комісії;  

Шевчук Г.В. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  
 

1. Про розгляд заяв учасників АТО, поранених учасників АТО та учасників 

бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів  

1.2. Гр. Брензовичу Владиславу Васильовичу земельної ділянки площею 

0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

1.3. Гр. Магдюк Леоніду Антоновичу земельної ділянки площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Вілмоша Ковача з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

1.4. Гр. Бобаль Олегу Елеміровичу земельної ділянки площею 0,0500 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Володимира Сливки з подальшою передачею її у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

1.5. Гр. Мельник Олександру Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0099 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

1.6. Гр. Шкарампоті Богдану Вікторовичу земельної ділянки площею 0,0100 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Собранецькій, 147 з 

подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

1.9. Гр. Гукликівському Павлу Павловичу земельної ділянки площею 0,0980 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Керченської з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

1.10. Гр. Товтину Руслану Степановичу земельної ділянки площею 0,0980 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Керченської з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

1.11. Гр. Андропову Ігорю Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,0980 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Керченської з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

1.12. Гр. Карпець Олександру Романовичу земельної ділянки площею 0,0974 

га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Запорізької з подальшою передачею її у 

власність (висновок архітектури). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

 2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.3. Гр. Пацкан Ганні Антонівні земельної ділянки площею 0,0017 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                    

вул. Братів Бращайків, 7 з подальшою передачею її в оренду (висновок 

архітектури), (лист прокуратури щодо скарги мешканців будинку по                    

вул. Братів Бращайків, 7). 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

2.5. Гр. Булаткіній Юлії Леонідівні земельної ділянки площею 0,0600 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд на Слов’янській набережній з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка знаходиться у приватній власності. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

2.6. Гр. Ігнатович Наталії Миколаївні земельної ділянки площею                   

0,0046 га для будівництва індивідуальних гаражів УКГ «Політ», ряд «Д»,                     

поз. 62 по вул. Гвардійській, 32 «а» з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на нерухоме майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

2.7. Гр. Гончаренку Максиму Васильовичу земельної ділянки площею 0,0027 

га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

по  пр. Свободи, 65/4 з подальшою передачею її в оренду. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

2.8. Гр. Химинець Тетяні Володимирівні земельної ділянки площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Озерної з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

2.9. Гр. Химинець Віталію Михайловичу земельної ділянки площею 0,0750 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Озерної з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із зайнятістю земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

2.10. Гр. Гулянич Мар’яні Дюлівні земельної ділянки площею 0,0050 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Михайла Лучкая, 14 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

2.18. Релігійній Греко-Католицькій громаді «Покрова Пресвятої Богородиці» 

м.Ужгород земельної ділянки площею 0,4480 га для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по                      

пров. Музейному, б/н з подальшою передачею її у постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

2.19. Гр. Челленяку Андрію Івановичу земельної ділянки площею 0,0197 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Степана Добоша, 21 «а» з подальшою передачею її 

у власність. 
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Доручити управлінню 

містобудування та архітектури до наступного засідання постійної комісії 

надати пропозиції щодо можливості задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

2.20. Гр. Дідичину Василю Петровичу земельної ділянки площею 0,0070 га 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вул. Олександра  

Фединця, 12 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

3.1.  Гр. Грицюк Роману Юрійовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:001:0380) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н та передати її у  

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.2.  Гр. Ярош Сергію Володимировичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:31:001:0381) площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Героїв, б/н та передати її у  

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.3. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Загорська 15" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:27:001:0324)  площею   

0,2545 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Загорській, 15 та передати її в постійне користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.4. Гр. Карбованцю Ярославу Юрійовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:68:001:0231) площею 0,2000 га для ведення особистого 
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селянського господарства по вул. Юрія Гагаріна, 154 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.5.  Гр. Шерегелі Олександру Йожефовичу земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:17:001:0440) площею 0,0020 га для будівництва 

індивідуальних гаражів АГК «Жигулі» по вул. Володимирській, поз. 196 та 

передати її у  власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.6. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:03:001:0259) площею    0,0116 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по вул. Володимира 

Гошовського (Боженка), 6 «а» (ЗТП-53) та передати її в оренду строком на 5 

років та застосувати ставку орендної плати (% від нормативної грошової 

оцінки) в  розмірі 3 %. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.7. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:01:001:0322) площею    0,0078 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по Київській набережній, 4 

«а» (ЗТП-80) та передати її в оренду строком на 5 років та застосувати ставку 

орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в  розмірі 3 %. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.8. Приватному акціонерному товариству «Закарпаттяобленерго» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:04:001:0216) площею    0,0076 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії  по вул. Братів Бращайків, 4 

«а» (ЗТП-36) та передати її в оренду строком на 5 років та застосувати ставку 

орендної плати (% від нормативної грошової оцінки) в  розмірі 3 %. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.9. Гр. Васюті Олегу Васильовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:64:001:0084) площею 0,0800 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) по вул. Юрія 

Гагаріна  та передати її в оренду строком на _____ років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території та надати земельну ділянку в оренду 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.10. Гр. Салай Олександру Оттовичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:68:001:0188) площею 0,0600 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Юрія Гагаріна, 104 зі зміною цільового призначення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.11. Гр. Прислупському Владиславу Емільовичу, як учаснику бойових дій 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:72:001:0034) площею 

0,2717 га для ведення особистого селянського господарства в районі об’їзної 

дороги та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.12. Гр. Павлик Тетяні Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:62:001:0399) площею 0,0804 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Іштвана Дендеші, 82 та передати її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 
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3.13. Гр. Вароді Ельвірі Михайлівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0255) площею  0,0022 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Бородіна, 22, АГК «Афганець», гараж № 13 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.14. Гр. Шаюк Марії Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:19:001:0254) площею  0,0025 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Бородіна, б/н, АГК «Афганець», гараж № 1 та 

передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.15. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Енергетик 

79,81" земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:001:0206)  

площею   0,6582 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вул. Івана Панькевича, 79,81 та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

3.16. Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Столєтова 4" 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:35:001:0205)  площею   

0,4418 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку по вул. Олександра Столєтова, 4 та передати її в постійне 

користування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою за умови 

наявності детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

4/1. Надати згоду на складання технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднанню земельних ділянок (згідно з ст.ст. 25, 56 

Закону України «Про землеустрій»: 

4/.1.1. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0530 площею 

0,1549 га) та земельної ділянки (кадастровий номер 2110100000:21:001:0451 

площею 0,0232 га) для будівництва та обслуговування інших будівель 
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громадської забудови по вул. Тиводара Легоцького, 9 «а» з подальшою 

реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

4/.1.2. Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 

земельних ділянок (кадастровий номер 2110100000:26:001:0274 площею 

0,3617 га), (кадастровий номер 2110100000:26:001:0275 площею 0,1944 га), 

(кадастровий номер 2110100000:26:001:0247 площею 9,9060 га) та 

(кадастровий номер 2110100000:26:001:0210 площею 0,4400  га) для 

будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по вул. 

Івана Франка, 1 з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати згоду на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

 6/1.  Про укладання договору про встановлення земельного 

сервітуту. 

- Надати гр. Гулянич Мар’яні Дюлівні згоду на укладання  договору 

земельного сервітуту на земельну ділянку (кадастровий номер 

2110100000:07:001:0142) для права проходу до власного приміщення площею 

0,0030 га по вул. Лучкая, 14. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на укладання договору 

земельного сервітуту. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

 7. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

7.2. Гр. Пинзеник Василю Івановичу земельної ділянки площею                     

0,0638 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по                                  

вул. Гвардійській, 25. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

7.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «МИСЛО» земельної ділянки 

площею 0,0922 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. 

Шандора Петефі, 17. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

7.4. Гр. Шитьман Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0235 га 

для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування по вул. Олександра Фединця, 16.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

8. Про зміни та скасування рішень міської ради.  
8.1. У зв’язку з технічною помилкою в пункті 1.1. рішення V сесії міської 

ради V скликання 22.10.2010 р. № 1627 «Про надання земельних ділянок» в 

частині затвердження проекту відведення земельної ділянки у власність в 

районі вул. Стефаника, гр. Петруку Сергію Володимировичу, слова «площею 

0,06 га» читати «площею 0,1000 га». 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

8.2. Пункт 1. рішення V сесії міської ради V скликання від 054.12.2009 року 

№ 1319 «Про надання дозволів на підготовку матеріалів вибору  земельних 

ділянок для житлового будівництва та зміни до раніше прийнятих рішень» в 

частині надання гр. Іванову Анатолію Анатолійовичу дозволу на підготовку 

матеріалів вибору місця розташування земельної ділянки площею 0,0629 га 

поз. 201 в кварталі індивідуальної житлової забудови ім. Ярослава Мудрого 

визнати таким, що втратив чинність. 

- гр. Іванову Анатолію Анатолійовичу надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0629 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Ярослава Мудрого, поз 201 з подальшою передачею її у 

власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «не голосував» - 1. (Бабидорич В.В.) 

 

Розгляд питань, знятих сесіями від  30.10.18; 13.12.18; 30.05.19; 

25.07.19; 05.09.19; 14.11.19; 24.12.19; 13.02.20; 04.06.20  

на довивчення 
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 1. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

1.10. Гр. Адам Мирославу Петровичу, як учаснику бойових дій земельних 

ділянок (кадастровий номер 2110100000:39:001:0135 площею 0,0600 га), 

(кадастровий номер 2110100000:39:001:0319 площею 0,0107 га) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Климента Тімірязєва та передати їх у власність (24.12.19). 

(висновок архітектури – ДПТ ще не затверджений ) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.15. Гр. Лейку Карлу Олександровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0374) площею 0,3000 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на розі вул. Закарпатської та вул. 

Гвардійської зі зміною цільового призначення. (04.06.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.16. Гр. Лейку Карлу Олександровичу земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:50:001:0375) площею 0,3000 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі на розі вул. Закарпатської та вул. 

Гвардійської зі зміною цільового призначення. (04.06.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.17. Товариству з обмеженою відповідальністю «Уж-Пілігрим» земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:48:001:0006) площею  0,1370 га для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по вул. 

Собранецькій, 212 зі зміною цільового призначення. (04.06.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 2. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

2.5. Гр. Ведерніковій Валентині Луківні земельної ділянки площею                      

0,0046 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. 

Шандора Петефі, 8 «а», прим. 1 з подальшою передачею її в оренду 

(04.06.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є територією спільного користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.6. Гр. Лукач Надії Гаврилівні земельної ділянки площею 0,0064 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на пл. Шандора Петефі, 8 

«а», прим. 3 з подальшою передачею її в оренду (04.06.20) 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є територією спільного користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3. Про надання учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) 

дозвіл на підготовку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з подальшою передачею їх у власність: 

3.7. Гр. Гладій Марині Юріївні земельної ділянки площею 0,0800 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Загорській (мкрн. «Садовий») з подальшою передачею її у 

власність (висновок архітектури - позитивний). (04.06.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на підготовку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5. Про зміни та скасування рішень міської ради.  
5.2. Пункт 1.7. рішення XX сесії міської ради VI скликання 24.10.2013 року            

№ 1105 «Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» викласти в новій редакції: 

 - Гр. Станкович Наталії Іванівні земельної ділянки площею 0,2344 га 

для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по                    

вул. Собранецькій, 120 «а» ( зі зміною цільового призначення) з подальшою 

передачею її в оренду. (04.06.20) 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Олеся АФАНАСЬЄВА 

 

 

Секретар комісії       Юрій СТАНКО 


